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 بـالنظر يف    فيما يتعلـق    املطروحة  واألسئلة القضاياردود على قائمة    ال
أشكال التمييز  مجيع  بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على      األويل   عمانتقرير  

  ضد املرأة

  قضايا وأسئلة عامة    

  ١الرد على السؤال رقم     
 حول االتفاقية من قبل أعضاء جلنة متابعة تنفيـذ          ألويلمتت صياغة التقرير الوطين ا      -١

جملـس  (  وفقاً الختصاصات األعضاء واجلهة الـيت ميثلوهنـا        ،٢٠٠٥االتفاقية املشكلة بعام    
وزارة الزراعة والثـروة    و ،وزارة التربية والتعليم  و ،وزارة الصحة ، و دعاء العام الا، و الشورى
، شرطة عمان الـسلطانية   ، و  التنمية االجتماعية  وزارة، و وزارة االقتصاد الوطين  ، و السمكية

  ).جامعة السلطان قابوس، ووزارة اخلارجيةو
ومبا أن اللجنة يف تشكيلها األول مل تتضمن أعضاء من املؤسـسات األهليـة رأت                 -٢

اللجنة ضرورة إشراك ممثلني من هذه املؤسسات ملناقشة اآللية املناسبة واملقترحـة إلعـداد              
  .مسودة التقرير

جلنة مت إلغائها   ( ولوجود جلنة تنسيق العمل النسائي التطوعي يف ذلك الوقت           ،وعليه  -٣
 وتعمل على   ، وهي جلنة تشرف على مجعيات املرأة العمانية من النواحي الفنية          - ٢٠٠٧بعام  

 متت دعوة هذه اللجنة حلضور االجتماع الذي نـوقش فيـه   ،)توحيد جهود هذه اجلمعيات  
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز      داد التقرير األول للسلطنة حول      اآلليات املقترحة إلع  

  . كممثلة عن مجعيات املرأة العمانيةضد املرأة
مـن مجعيـات املـرأة      واثنتان   ،كما شاركت جلنة تنسيق العمل النسائي التطوعي        -٤

دعم إعـداد   يف اللقاء التحضريي لوضع آلية العمل ل      ) ومجعية السيب  ،مجعية مسقط (العمانية  
 والذي عقد بتعاون وزارة التنمية االجتماعية مـع صـندوق األمـم    ،مسودة التقرير الوطين 

 ١٣-١٢ خالل الفتـرة مـن       ،اململكة األردنية اهلامشية  يف   )اليونيفام(املتحدة اإلمنائي للمرأة    
  .٢٠٠٦أبريل /نيسان

 مت إضافة   ٢٠٠٩عام  يف   وأخرياً جتدر اإلشارة هنا إىل أنه عند إعادة تشكيل اللجنة           -٥
ضمت رئيسة مجعية املرأة العمانية مبسقط      أيضاً   و ،ممثل عن اجملتمع املدين ضمن أعضاء اللجنة      

  . ضمن التشكيل
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  فاقية واإلطار التشريعي واملؤسسيالوضع القانوين لالت    

  ٢الرد على السؤال رقم     
من النظام األساسـي     ١٠نصت املادة   االتفاقيات الدولية حمل عناية يف السلطنة، إذ          -٦

ترعى الدولة املواثيق واملعاهدات الدولية واإلقليمية وقواعد القانون الـدويل      : "للدولة على أن  
  ".املعترف هبا بصورة عامة ومبا يؤدى إىل إشاعة السالم بني الدول والشعوب

 ال خيل تطبيق هذا النظام مبا ارتبطت به سلطنة        "على أنه   أيضاً   ٧٢كما نصت املادة      -٧
  ".ُعمان مع الدول واهليئات واملنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات

ال تكون  : " من النظام األساسي للدولة على أنه      ٧٦عالوة على ذلك نصت املادة      و  -٨
للمعاهدات واالتفاقيات قوة القانون إال بعد التصديق عليها، وال جيوز يف أي حال أن تتضمن 

  ".رية تناقض شروطها العلنيةساً املعاهدة أو االتفاقية شروط
ال جيوز ألية جهـة     " من النظام األساسي للدولة على أنه        ٨٠كما نصت املادة رقم       -٩

يف الدولة إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات ختالف أحكام القوانني واملراسـيم               
  ".النافذة أو املعاهدات واالتفاقيات الدولية اليت هي جزء من قانون البالد

 بعـد أن صـادقت      القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      وهبذا تصبح اتفاقية      -١٠
 إال أنه وللوقت احلايل مل تؤثر هذه االتفاقية على          ،السلطنة عليها جزء من قانون البالد النافذ      

 ويرجع ذلك ، ومل يتم االحتكام هبا من قبل احملاكم الشرعية،التشريعات الوطنية بشكل مباشر
   :باب التاليةلألس

  ؛التشريعات العمانية يف الغالب األعم تتسق مع أحكام االتفاقية  )أ(  
 ،ما زالت السلطنة يف إطار مناقشة تقريرها األول حول هـذه االتفاقيـة              )ب(  

وتعريف اجملتمع   وبالتايل ينصب اجلزء القائم والقادم لالتفاقية باستكمال مرحلة التوعية حوهلا         
  ؛طنة حول هذه االتفاقيةبالتقرير األول للسل

 كون  ،ال يوجد ما مينع يف حالة ظهور احلاجة إىل األخذ باالتفاقية مستقبالً             )ج(  
  . ونشرها يف اجلريدة الرمسية،هذه االتفاقية اكتسبت قوة القانون مبجرد التصديق عليها

  ٣الرد على السؤال رقم     
   :حتفظت السلطنة على املواد التالية  -١١

واليت نصت على أن متنح الدول األطراف املـرأة حقـاً    ٩ ملادة من ا٢ الفقرة •
 لتعارضها مع قانون اجلنـسية      ،مساوياً حلق الرجل فيما يتعلق جبنسية أطفاهلا      

  ؛العماين
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 ملخالفتها لقانون األحوال ،، واملتعلقة حبركة األشخاص١٥  من املادة٤ الفقرة •
  ؛الشخصية يف هذا اجلانب

  ؛ ملخالفتها للشريعة)و(و) ج(و) أ (بنود فيما يتعلق بال١٦املادة  •
   . الرتباطها بسيادة الدولة٢٩  من املادة)أ(الفقرة  •

بأنه ليس يف هذه التحفظات ما ميكن اعتباره متييزاً ضد       ن  وجتدر اإلشارة يف هذا الشأ      -١٢
ييز وعدم التم ،املرأة يف ضوء ما تنص عليه أحكام االتفاقية، أو ينتقص من حتقيق مبدأ املساواة           

  . من االتفاقية٢املنصوص عليه يف املادة 
 وذلك أسـوة بقيـام الـسلطنة        ،ومن املؤمل قيام السلطنة مبراجعة هذه التحفظات        -١٣

مبراجعة حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الطفل، علماً بأن السلطنة قد قدمت تقريرهـا بـشأن               
على حبث مدى إمكانية    حقوق اإلنسان خالل هذه السنة، وتعكف اجلهات املختصة بالسلطنة          

  .سحب أو تقليص حتفظات السلطنة على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  ٤الرد على السؤال رقم     
حظر التمييز علـى أسـاس   ونص النظام األساسي على مبدأ املساواة بني املواطنني،    -١٤

ني على أساس اجلنس، يعد تشريعاً ومن مث فإن أي تشريع يف السلطنة مييز بني املواطن اجلنس،
حري باإللغاء من قبل اجلهة القضائية املختصة ببحث مدى تطابق القـوانني            وغري دستوري،   

مع النظام األساسي للدولة، علماً بأن وزارة الشؤون القانونية متارس رقابة مـسبقة             واألنظمة
لة وعدم خمالفتها لـه،     على القوانني قبل صدورها من حيث مطابقتها للنظام األساسي للدو         

ويف ضوء ذلك حترص هذه الوزارة على عدم إيراد نص يف القوانني العمانية حيمل متييزاً ضد                
أحكام االتفاقية اليت تعترب جزءاً من      واملرأة باعتبار أن يف ذلك خمالفة للنظام األساسي للدولة          

  .قانون البالد النافذ

  ٥الرد على السؤال رقم     
رات التنمية البشرية جاءت مشاركة املـرأة يف كافـة األنـشطة            من منطلق ضرو    -١٥

واجملاالت وفق األولويات واألسس واملعايري لكافة قطاعات التنمية، وجاءت مجيع التشريعات           
يف إطار التأكيد على تكافؤ الفرص بني النساء والرجال حىت قبل صدور النظـام األساسـي           

   .للدولة
اإلجراءات والتدابري الالزمة لتحسني أوضاع املـرأة يف        ولتفعيل السياسات واختاذ       -١٦

 ومتابعـة تنفيـذ     ،كافة قطاعات التنمية، والعمل على تضييق الفجوة النوعية بني اجلنـسني          
النصوص القانونية اليت تكفل حقوق املرأة يف سائر اجملاالت لضمان تطبيقها على النحو الذي              

  .ستوى التمييزدليل النوع كمقياس مل  واعتبار،قصده املشرع
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  :العمل على تطبيق ما يليوجيري   -١٧
جنـدرة القـوى املعلوماتيـة      ( استنباط مؤشرات ومقاييس مشاركة املـرأة      •

   ؛لضمان تكافؤ الفرص من حيث التطبيق) واستخدام املؤشرات الكمية النوعية
بناء قاعدة معلومات تأخذ منظور النوع االجتماعي يف االعتبار لتسليط الضوء            •

  .الفجوة يف النوع االجتماعي وحتديد املؤشراتعلى 
متوائمة مع بنود النظام األساسي اليت تقر مبـدأ املـساواة            جاءت القوانني العمانية    -١٨

فعلى الرغم من وجود مساواة بـني الرجـل واملـرأة يف خمتلـف               .وعدم التمييز ضد املرأة   
، إال أن هناك )م القانون والقضاءالصحة والتعليم واملشاركة السياسية والعمل وأما(القطاعات 

زال األمر حيتاج إىل جهـد    وما،بعض املمارسات التطبيقية محلت نوعاً من التمييز ضد املرأة   
يف مسائل حمددة كاجلنسية وبعض األمور الفرعية باملزايا اخلاصة بالزواج إضافة اً كرب خصوصأ

  .إىل عدم الوعي الكامل لدى بعض النساء حبقوقها القانونية
وملواجهة هذه املعوقات مت معاجلة واختاذ عدة تدابري للحد منه، وتضييق الفجوة بني               -١٩

  .القانون وتطبيقاته على املستوى التشريعي والتوعوي، ويأيت على رأس هذه التدابري
 بإجراء  ٢٠١٠ مايو/أيار ٤بتاريخ   ٥٥/٢٠١٠رقم  اً  سلطانياً  إصدار مرسوم  •

األهل من تقييد الفتاة العمانيـة يف اختيـار         تعديالت يف بعض القوانني مينع      
وحبسب املرسوم اجلديد، . عرب رفع مهر الزواجاً شريك حياهتا الذي تراه مناسب

فسيكون مبقدور الفتيات اليت تطالب أسرها مبهور عالية التقـدم بطلـب إىل             
مكتب السلطان العماين، والذي يقوم باالطالع عليه، ومن مث املوافقة علـى            

. فتاة من الشاب الذي ختتاره، دون احلاجة إىل موافقة أهلها على ذلكتزويج ال
وجيوز للمرأة التظلم من احلكم الصادر برفض دعواها املشار إليها يف الفقـرة             
السابقة إىل جاللة السلطان بطلب يقدم إىل ديوان البالط الـسلطاين خـالل             

  ؛"من اليوم التايل لتاريخ صدور احلكماً ثالثني يوم
قانون جـواز الـسفر     وات تعديل قانون استحقاق األراضي احلكومية       إجراء •

  ؛)استخراج وثيقة السفر للمرأة دون إذن ويل األمر(العماين 
تكثيف برامج حمو األمية القانونية لتعزيز الوعي لدى اجلمهور واجلهات ذات            •

 وباألحكام الـيت تتـضمنها      ،العالقة أو االختصاص باحلقوق القانونية للمرأة     
  .تفاقية وتفعيلهااال

  ٦الرد على السؤال رقم     
 اللجنة يف تشكيلها اجلديد، ضمت ممثلني من اجلهات         اً،وفق ما متت اإلشارة إليه سابق       -٢٠

 يتعلق عـن    احلكومية، وممثل عن اجملتمع املدين، وممثلة عن مجعية املرأة العمانية مبسقط، أما فيما            
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ممثـل يف   أيـضاً   للجنة يف تشكيلها اجلديد هو       فإن أحد أعضاء ا    ،متثيل جلنة حقوق اإلنسان   
  .عضوية جلنة حقوق اإلنسان

 جلنة وزاريـة     القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       وجلنة متابعة تنفيذ اتفاقية     -٢١
ويترأسـها وزيـر التنميـة        االتفاقية أحدثتها وزارة التنمية االجتماعية كآلية لتفعيل وتنفيذ      

رار تشكيلها إمكانية االستعانة بكوادر أخرى خـارج إطـار هـذا     وقد أتاح ق  ،االجتماعية
  .التشكيل عند احلاجة

وفيما يتصل باملوارد املالية للجنة، وكون اللجنـة تـشرف عليهـا وزارة التنميـة        -٢٢
 وتنفذ  ، فإهنا تستمد مواردها من املوازنة املخصصة هلا بوزارة التنمية االجتماعية          ،االجتماعية

  .اجمها عن طريق تعاون املنظمات الدولية املعنية باملرأة معهابعض من برأيضاً 
كما أن أعضاء اللجنة هم من األشخاص املـؤهلني يف شـىت اجملـاالت املتـصلة                  -٢٣

  .باختصاص اللجنة

 ٧الرد على السؤال رقم     

 ، خاصة مبوضوع العنف ضد املـرأة      ى اللجنة أية بالغات أو شكاو     إىل اآلن مل تتلق     -٢٤
 أو عـدم    ، من سوء املعاملة املتعلقة باجتياز األوراق الثبوتية لألطفال         شكويان وجدإال أنه ت  

  .استيفاء املطالب املادية
 ١٠/٢٠٠٨أما فيما خيص املوارد البشرية واملالية للجنة فقد نص املرسوم السلطاين رقم               -٢٥

السـتقالل يف   تتمتـع با  وبإنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان، تكون هلا الشخصية االعتبارية          
أمني وأمانة عامة     على أن يكون للجنة    ، من نظام اللجنة   ٥ممارسة مهامها، كما نصت املادة      

اإلشراف على شؤوهنا اإلدارية واملالية، كما تضع اللجنة اللـوائح          وخيتص بتنفيذ قراراهتا     عام
الـيت   مـادات  موارد اللجنة من االعت    ٨املنظمة لشؤوهنا اإلدارية واملالية، كما جعلت املادة        

من خالل املوارد األخرى اليت يقرها جملس الوزراء        وختصص للجنة من امليزانية العامة للدولة،       
  .املوقر، دون أن يشكل ذلك تأثرياُ على استقاللية اللجنة

  التدابري اخلاصة املؤقتة    

  ٨الرد على السؤال رقم     
دعي االستعجال يف اختـاذ     ، ومل جتد ما يست    ٢٥ العامة رقم    ةناقشت اللجنة التوصي    -٢٦

تدابري عاجلة، كما نؤكد هنا أن هناك مساواة كاملة وفعلية بني املرأة والرجـل يف كافـة                 
اجملاالت السياسية فللمرأة والرجل على قدم املساواة حق الترشيح واالنتخاب جمللس الشورى،   

ة املشاركة يف احلياة اليت أتاحت للمرأ ُعمان الدولة اخلليجية األوىلكما نؤكد على أن سلطنة 
االنتخابات بدءاً من  وبواسطة ١٩٩٤الرمسية عام  السياسية العامة بواسطة تعيينها يف املناصب
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للمّرة األوىل جمللس الشورى الذي يضم مثانني عـضواً    وقد مت انتخاب امرأتني.١٩٩٧العام 
   .١٩٩٧ والية عام ٥٩  الآنذاك، ميثّلون 

نه ال يوجد مثة متييز ضد املرأة يف جمـاالت الـسياسة            إ ويف ضوء ذلك ميكن القول      -٢٧
التوظيف، وال أدل على ذلك سوى ما أشار إليه التقرير من عـدم وجـود أي نـص يف                   و

التشريعات العمانية جيعل حق التوظيف حكراً على الرجل دون املرأة، عالوة على مـسامهة              
لس الوزراء املوقر، باإلضافة إىل أن      املرأة يف السياسة العامة للدولة من خالل عضويتها يف جم         

املرأة، وتويل الوظائف العامة يف ضوء أحكام النظام األساسي للدولة مكفول لكل من الرجل              
األنثى يتـساوون يف احلقـوق      وويف حالة التعيني يف الوظائف العامة أو اخلاصة، فإن الذكر           

  . نسعلى األخص املساواة يف األجر بصرف النظر عن اجلووالواجبات 

  القوالب النمطية    

  ٩الرد على السؤال رقم     
ملا كان اجملتمع العماين هو جمتمع مسلم يستمد أحكامه من الـشريعة اإلسـالمية                -٢٨

السمحة اليت تعد املصدر األساسي للتشريع يف السلطنة يف ضوء ما قضى به النظام األساسي               
طار العالقة الزوجية، وعلى الرغم مـن       للدولة، فإن اجملتمع العماين ال يقر باحلمل يف خارج إ         

أن ذلك يتم عن طريق إهدار حقوق الطفل الذي يولد خارج نطـاق              ذلك فإن هذا ال يعين    
 إذ يتمتع الطفل الذي يولد خارج إطار الزوجية جبميع احلقوق اليت يتمتع هبا              ،رابطة الزوجية 

 حرمانه من احلضانة من قبل      األطفال املولودين يف نطاق العالقة الزوجية، وليس مثة ما يوجب         
  .األم وغري ذلك من احلقوق اليت تكفلها الدولة جلميع األطفال

  ١٠ الرد على السؤال رقم    
 من خـالل    ،يظهر التوجه العام للمجتمع العماين حيال املساواة يف أدوار اجلنسيني           -٢٩

املرأة العمانية منـذ    والمستها   احلقائق والوقائع اليت شهدها اجملتمع العماين على أرض الواقع        
 فمن حكر التعليم على الذكور فقط إىل مـسارعة أوليـاء            ،فترة السبعينات إىل وقتنا احلايل    

حىت أن أولياء األمور ال يترددون بتعليم       ،األمور إىل إحلاق بناهتن لركب التعليم بكافة مراحله       
  .بناهتن على نفقتهم اخلاصة إلكمال دراستهن العليا

أة يف الوظائف التقليدية اليت ارتبطت هبا حقبة من الزمن نتيجة لثقافة            ومن حصر املر    -٣٠
املسموح واملمنوع املرتبطة ببعض العادات والتقاليد اليت حدت وقيدت املرأة العمانيـة مـن              

  . إىل اخنراط املرأة يف وظائف وأعمال غري تقليدية،تأدية دورها املطلوب
به يف أغلب جزئياته هذه النقلة سواء بعكـس         وقد أوضح التقرير واجلداول املرفقة        -٣١

 وتقلدها للوظائف العامة ومناصـب صـنع        ،وخروج املرأة للعمل التطوعي    ،احلالة التعليمية 
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 ، اليت ما كانت ستتحقق إن مل يكن هناك تغيري وتطور يف ثقافـة اجملتمـع العمـاين                 ،القرار
 دعت احلاجة لذلك وفـق       وسيشهد سياسات تطورية كلما    ،زال اجملتمع العماين يشهد    وما

  املستجدات 
 فقد استعرض التقريـر     ،أما فيما يتعلق بسياسة الدولة للقضاء على التمييز ضد املرأة           -٣٢

 وذلك من خالل استعراض املرتكزات األساسية للنظام        ،هذه السياسة يف كافة مواد االتفاقية     
ـ   ، والتشريعات املعمول هبا يف السلطنة     ،األساسي للدولة  عت املـساواة القاعـدة      واليت وض

 ، وعكس ذلك الواقع الفعلي للمرأة كما ذكر سـابقاً         ،األساسية بني املواطنني ذكوراً وإناثاً    
شهدته من نقالت إجرائية يف كافة جوانب حياهتا العملية واالجتماعية مبا كفل هلـا أن                وما

  تكون شريك أساسي مع أخيها الرجل يف احلقوق والواجبات 
ن نذكر هنا من باب التأكيد على اجلهود احلكوميـة حيـال مـسالة              وال يفوتنا أ    -٣٣

 ومن بينها اتفاقية    ، توقيع السلطنة على العديد من االتفاقيات املتصلة حبقوق اإلنسان         ،املساواة
  .القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة

م مما شهدته  فعلى الرغ،أما من حيث احلمالت اخلاصة بزيادة الوعي حيال هذا األمر        -٣٤
 إال أن احلاجة إىل مثل هذه احلمـالت         ،الساحة العمانية من تغيري ملموس يف الثقافة اجملتمعية       

  .تظل قائمة نتيجة لتوارث بعض من هذه املمارسات عرب الزمن
وتلعب اجلمعيات األهلية دور بارز يف هذا اجملال من خالل عقـد العديـد مـن                  -٣٥

 وهـي كـثرية     ،وغريها من الربامج التثقيفية والتوعويـة      ، والندوات ، واللقاءات ،احلمالت
 أو من خالل التواصل املباشر مع اجلماهري        ، حيث تعقد هذه الفعاليات يف مقارها      ،ومستمرة
 إضافة إىل دور املؤسسات احلكومية ذات االختصاص يف هذا اجملال كوزارة التنمية ،املستهدفة

 ودائـرة   ،ودائرة التمكني األسري   ،ؤون املرأة االجتماعية عرب دوائرها املتخصصة كدائرة ش     
  .اإلرشاد واالستشارات األسرية

 وسيأيت ذكر هذا الدور بشيء من       ،كما ال يغفل دور وزارة اإلعالم يف هذا اجلانب          -٣٦
  .التفصيل عند ذكر دور هذه املؤسسة يف احلد من التمييز ضد املرأة

يف هذا اجلانب من خالل تغيري الصورة       اً  أيضاً  كما تلعب وزارة التربية والتعليم دور       -٣٧
 ومراجعة هذه املناهج لتتناسب مع واقـع املـرأة          ،النمطية للمرأة العمانية باملناهج الدراسية    

   .كما تعقد األنشطة املختلفة إلبراز دور التعليم يف تغيري ثقافة األفراد حنو األفضل .احلايل

  ١١ الرد على السؤال رقم    
ىل أنه ال توجد برامج خاصة بفروع اإلعالم تتحدث بصورة مباشـرة            إاً  نشري مبدئي   -٣٨

 وإمنا هناك برامج إذاعية مباشرة تتلقى اتصاالت املواطنني ذكوراً          ،عن التمييز ضد املرأة فقط    
 يف حماولة إليصال صوهتم للمسئولني ملساندهتم يف        ، تتناول طرح مشاكلهم وقضاياهم    ،وإناثاً

   . والبث املباشر، كربنامج صباح اخلري يا بالدي،إجياد احللول املناسبة هلم
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 يساهم اإلعالم بشىت فروعه املقروء واملسموعة واملرئية يف         ،إال أنه من باب اإلنصاف      -٣٩
القضاء على أية أفكار أو ممارسات ضدها، وقد أسـهمت  وتعزيز وعي األفراد حبقوق املرأة،     

عة والصحف يف السلطنة على التعريف حبقوق        واإلذا ،محالت التوعية اليت يقوم هبا التلفزيون     
املرأة والقضاء على األفكار أو السلوكيات اليت قد يكون من شأهنا التمييز بني الرجل              واملرأة،  

  .على أساس اجلنس
فاإلعالم العماين واكب حركة التطور والتغيري اليت شهدهتا املـرأة العمانيـة منـذ                -٤٠

 ومنها ما هو    ، منها ما هو عام تناول جانب املرأة واألسرة         فأفرد هلا عدد من الربامج     ،بدايتها
  .خاص لطرح املسائل اليت هتم املرأة

بأن البعض منها قد توقف عن العرض       اً   علم ، نذكر الربامج التالية   ،وعلى سبيل املثال    -٤١
  : ومنه ما هو مستمر،الرتباطه بعامل زمين

  الربامج اإلذاعية  - أوالً  
 وتبث الوعي بأمهية متكني املرأة      ،عىن باملرأة واألسرة  ت: يتأسر؛ و املرأة واألسرة  •

 وتغطي األنشطة اليت تنفذها املؤسسات األهليـة        ،يف اجملاالت احلياتية املختلفة   
  ؛املعنية باملرأة كجمعيات املرأة العماين

 يعاجل القضايا األسرية اليت فيها بعـض اخلـصوصية يف احليـاة             :خاص جداً  •
  ؛الزوجية

 يعرف املرأة حبقوقها وواجباهتا السياسية واملدنية اليت جاءت يف          :تمعاملرأة واجمل  •
  ؛التشريعات والقوانني العمانية

 واملشكالت اليت تواجههـا يف جمـال        ، يعين بشؤون املرأة العاملة    :قطرة عرق  •
  ؛ وكيفية التغلب عليها وتذليلها من أجل االرتقاء مبستواها الوظيفي،عملها

الضوء على املرأة املنتجة يف مرتهلا واليت تعتمـد علـى            يسلط   :األسرة املنتجة  •
   .نفسها يف مصدر الدخل

 يستعرض فيه قصص جناح لشخصيات سامهت       )رحلة جناح (كما أن هناك برنامج       -٤٢
إضافة إىل  ، وقد قدم الكثري من النماذج الناجحة من النساء العمانيات  ،يف مسرية التنمية احمللية   
   .ولت صحة املرأة اجلسدية والنفسيةالربامج الصحية اليت تنا

  الربامج التلفزيونية  - ثانياً  
 واملرأة بشكل   ، تناول قضايا األسرة بشكل عام     :شؤون عائلية ؛ و املرأة واألسرة  •

 ،العنف ضـد املـرأة    ( ومن بني املواضيع اليت استعرضها هذا الربنامج         ،خاص
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عمل املـرأة   و ،ملرأةعمل ا و ،احلوار األسري الناجح  و ،قانون اجلنسية العماين  و
  ؛)يف القطاع اخلاص

 يقدم النماذج الناجحة للمرأة العمانية يف كافة امليـادين الـسياسية            :شقائق •
   . وغريها من امليادين اليت تسهم هبا املرأة، واالجتماعية واإلعالمية،واالقتصادية

عاليات اليت ختص هذا باإلضافة إىل دور الربامج التنموية العامة يف تغطية األنشطة والف       -٤٣
وبرنامج عمانيات اإلخباري الذي يغطي أنشطة املـرأة  ، ة العمانية كربنامج قهوة الصباح  املرأ

  .عرب الواليات
على طرح املواضيع املتـصلة بالـشأن     أيضاً  كما حرصت الربامج االقتصادية العامة        -٤٤

   .ملاالقتصادي للمرأة كربنامج رؤية اقتصادية وبرنامج ناجحون وبرنامج نع
كما أنتج التلفزيون عدد من األفالم الوثائقية اليت جتسد مسرية املرأة العمانية نـذكر            -٤٥
   . ومسرية اخلري، واملرأة العمانية، فيلم املرأة،منها

  الصحف واجملالت  - ثالثاً  
 ؛)خصصت صفحة أسبوعية بعنوان األسرة(صحيفة عمان  •

 ؛)خصصت صفحة أسبوعية بعنوان أسريت(جريدة الوطن  •

 ؛)بعنوان أسريتاً خصصت ملحقاً أسبوعي(جريدة الشبيبة  •

 ؛جملة املرأة الشهرية •

 ؛جملة األسرة اليوم •

 ؛جملة األسرة •

 .جملة العمانية •

  .كافة هذه الصحف واجملالت تتناول األخبار واملواضيع املتعلقة باملرأةو
لسلطنة ووكالة األنباء   وال يفوتنا ذكر التغطية املتميزة اليت تناولتها إذاعة وتلفزيون ا           -٤٦

 ،٢٠٠٩ أكتـوبر / تشرين األول  العمانية والصحف احمللية لندوة املرأة العمانية اليت عقدت يف        
 حيث خصص هلا حلقات يوميـة       ،واليت استعرض فيها واقع املرأة العمانية يف كافة اجملاالت        

ة صدى كـبري    لتتحدث النساء عن قضاياهن أمام املشاهدين وقد كان هلذه التغطية اإلعالمي          
  .لدى أفراد اجملتمع

تنظمها مؤسسات اجملتمع املدين وجلنة حقوق       كما يقوم اإلعالم بتغطية األعمال اليت       -٤٧
 قضايا تتعلق باالجتار بالبشر كما خيصص اإلعالم عرب برامج مباشرة دينية            أيةاإلنسان، وينشر   



CEDAW/C/OMN/Q/1/Add.1 

11 GE.11-42976 

وف وعدم اسـتعمال    حلقات للحديث عن ضرورة إعطاء النساء حقوقهن ومعاملتهن باملعر        
  .العنف كما أمر بذلك الدين اإلسالمي احلنيف

 قصص من واقع اجملتمع تتحدث عن إعالـة         - أحياناً - تنشر الصحف احمللية  أيضاً    -٤٨
  . النساء ألفراد عائلتهن يف حالة عدم وجود الزوج أو املعيل

  ١٢ الرد على السؤال رقم    
 أن  ،لعامة لتطوير املناهج بوزارة التربية والتعليم     تفيد املعلومات الواردة من املديرية ا       -٤٩

هناك جهود تبذل ملعاجلة موضوع القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة مـن خـالل                
 وقد مت بالفعل يف السنوات الثالث املاضـية تطـوير           ، خاصة املطورة منها   ،املناهج الدراسية 

  .لعلوم واملهارات احلياتية ومناهج ا،ليزيةكنإلج اللغة العربية واللغة امنها

  املمارسات الضارة    

  ١٣ الرد على السؤال رقم    
عملية ختان اإلناث بالسلطنة وفقاً ملا أشار إليه التقرير قد متارس على املستوى احمللي                -٥٠

لذا فإن التوعية حول خطورة هذه املمارسة مستمرة عند مناقشة وطرح املمارسات   ،التقليدي
  .أكيد الرفض القاطع هلاالضارة باملرأة لت

 لعدم وجود مؤشرات تستدعي     ،وال يوجد توجه العتماد قانون حلظر هذه املمارسة         -٥١
القرار احلكومي مبنع ختـان اإلنـاث باملؤسـسات           كما أنه مل يترتب على     ،ناآلذلك إىل   

  . احلكومية أية آثار ميكن أن تعطي داللة حلجم هذه املمارسة
 فإنه كان مـن     ،ج املسح الوطين اخلليجي املذكور ضمن التقرير      أما فيما يتعلق بنتائ     -٥٢

 ولكن  ، ومنها ختان اإلناث يف هذا املسح      ،املؤمل أن يتم إضافة حمور عن املمارسات الضارة       
 ، واحملاور اليت تضمنتها الدراسة تعذر إضافته،نظراً حلجم االستبيان اخلاص باحملور املعين بذلك 

 ليأيت بعدها صياغة خطة     ،تنفيذ دراسة نوعية عن ختان اإلناث     ولكن مت التنسيق والتخطيط ل    
   . وفق خمرجات الدراسة،إعالمية عن املشاكل الصحية املتعلقة باخلتان

  العنف ضد املرأة     

  ١٤ الرد على السؤال رقم    
ال يوجد إىل اآلن أي آلية مؤسسية حتت مسمى اآللية املعنية بتمكني النـساء مـن                  -٥٣

 وعلى الرغم مـن     . لكون العنف املرتيل ال ميثل ظاهرة باجملتمع العماين        ،رتيلضحايا العنف امل  
 مت ختصيص وحدة سكنية مبركز رعاية الطفولـة  ،ذلك وللتعامل مع ما يرد ملثل هذه احلاالت 



CEDAW/C/OMN/Q/1/Add.1 

GE.11-42976 12 

 وتتم متابعة حاالهتن عـن طريـق        .كإيواء مؤقت للنساء اليت يتعرضن للعنف أي كان نوعه        
 األسرية بوزارة التنمية االجتماعية حيث يتعامل املختصني معهن         دائرة اإلرشاد واالستشارات  

   .وفق احلاالت إلعادة متكينهن يف اجملتمع
 فقد مت فتح خط ساخن بالدائرة املذكورة أعاله         ،أما من ناحية اإلبالغ عن احلاالت       -٥٤

 فقـط   لتلقي مثل هذه البالغات علماً بأن هذا اخلط ال ينحصر للنساء ضحايا العنف املرتيل             
  .وإمنا لكافة املشكالت املرتبطة باألسرة

ومن حيث التشريعات املرتبطة بالعنف املرتيل فإن قانون اجلزاء العماين مل يتـضمن               -٥٥
 ولكن أتى هـذا     ،)جرائم العنف املرتيل  (مواد أو بنود تناولت بالنص الصريح معاقبة مرتكيب         

 ،ه املواد الضرب واجلرح واإليذاء     حيث تناولت هذ   ٢٥٠-٢٤٧ التجرمي متضمناً باملواد من   
  .ومسألة العنف املرتيل ال خترج عن هذا اإلطار

 ٢٠٠٩وجتدر اإلشارة هنا إىل أن توصيات ندوة املرأة العمانية اليت عقدت يف عـام        -٥٦
واليت تطرقت إىل املواضيع ذات االهتمام باملرأة وبتطورها ومتكينها تضمنت بعض التوصيات            

   :انب على النحو التايلذات الصلة هبذا اجل
 السياسات والربامج املتصلة باملرأة واألسرة واجملتمع بغـرض         ومراجعةدراسة   •

  .تطويرها وتعزيز خططها وفقاً للمتغريات االجتماعية واالقتصادية واملهنية
جاء من ضمن آلية هذه التوصية إعداد دراسة مسحية ملراجعة هـذه الـسياسات                -٥٧
 وتقيم اللجان واآلليات املؤسساتية اليت تعين بقطاع املرأة         ،ني ذات الصلة  فيها النظم والقوان   مبا

   . وسيتم البدء يف تنفيذ هذه التوصية خالل هذا العام.واألسرة واجملتمع
  .ختصيص دوائر يف احملاكم لقضايا األسرة •

   .وما زالت هذه التوصية تدرس من قبل اجلهات املختصة  -٥٨
ة واألسرة ومراكز إرشاد زواجي أينما اقتـضت         استشارية للمرأ  اكزرمنشاء  إ •

   .احلاجة لذلك
 وقـد وضـعت     ،٢٠١٥-٢٠١٠ الزمنية لإلنشاء مابني عام      وقد متت حتديد الفترة     -٥٩

   . واألمر معروض للمناقشة يف وقتنا احلايل.التصاميم واخلرائط هلذه املراكز
اعية للمرأة واألسرة    للتأهيل والتدريب يف جمال احلماية االجتم      برامجإعداد وتنفيذ    •

والطفولة واألحداث واإلعاقة والشيخوخة من خالل إعـداد وتـوفري الكـوادر            
  .البشرية واملالية الالزمة مبا حيقق االستقرار االجتماعي واملهين للمرأة واجملتمع

 من ضمنها دار للحماية     ،وقد مت حىت اآلن إعداد تصور إنشاء دائرة للحماية األسرية           -٦٠
 كما مت إعداد خطة تدريبية للكوادر البشرية مـن          ،يواء احلاالت املعرضة لإلساءة   تتمثل يف إ  

  .العاملني يف جمال احلماية االجتماعية
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   واستغالهلم يف البغاءاالجتار باألشخاص    

  ١٥ الرد على السؤال رقم    
 نص  وقد،  ١٢٦/٢٠٠٨السلطاين رقم    االجتار بالبشر باملرسوم   صدر قانون مكافحة    -٦١

 ٢ املـادة القانون على جرمية االجتار بالبشر وعاقب عليها بعقوبات رادعة، وقد حددت    هذه  
االجتـار   من القانون سالف الذكر مجيع الصور الواردة يف بروتوكول منـع وقمـع ومعاقبـة    
املنظمـة   باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية         

 مبا يشمل التوظيف والنقل واالنتقال وإيواء واستالم األشخاص         )بروتوكول بالريمو ( عرب الوطنية 
  .عن طريق التهديد، ومن مث فإن مرتكيب تلك األفعال معرضني للعقاب مبوجب القانون

 ونوعية  ، فهي تعطي تفصيالً عن األشخاص املتهمني      ،والقضايا التالية شارحة لذاهتا     -٦٢
 وكذلك توضح طبيعة    ،عقوبات والغرامات املفروضة يف حاالت اإلدانة      باإلضافة إىل ال   ،االهتام

   : وجنسهم وعمرهم،الضحايا

، عـدد املتـهمني     ٢٠٠٩والية السيب، حمافظة مسقط      : املوقع ،)١(القضية      
  أجانب ) ١٠(مواطنون و) ٣(، مجيعهم من الذكور )١٣(

 والعاشر جبرائم تتعلق باالجتار     لقد أدين مجيع املتهمني يف هذه القضية باستثناء التاسع          -٦٣
 ١٠ ٠٠٠ سنوات، وغرامة مالية مقدارها      ٧ بالبشر، حيث حكم على واحد منهم بالسجن ملدة       

 وأما بالنسبة للمتهم األول والثالـث       . وكذلك حكم عليهم بالسجن ملدة سنة      ،ريال عماين 
 الهتامهمـا   ، ريال عمـاين   ٥٠٠ وغرامة مالية مقدارها     ،فقد حكم عليهم بالسجن ملدة سنة     

 وكذلك حكم على املتهم األول بالسجن ملدة سنة نتيجة امتالكـه            ،باستخدام وثائق مزورة  
 وقد حكم على املتهم الثاين والثالث والثامن واحلادي عشر بغرامـة ماليـة              .ألجهزة اتصال 

 أما املتـهمون اخلـامس      ، ريال عماين نتيجة خمالفتهم لقانون العمل العماين       ١٠٠مقدارها  
 .دس والسابع فقد حكم عليهم بالسجن ملدة شهر نتيجة خمالفتهم لقانون العمل العماين            والسا

واملتهم الثالث عشر حكم عليه بالسجن ملدة ثالثة أشهر نتيجـة ملخالفـة لقـانون إقامـة                 
 مع مصادرة مجيع املواد     ، وقد أدجمت العقوبات معاً حبيث يتم تطبيق العقوبة األشد         ،األجانب
افة إىل إغالق الشركات اليت يعمل فيها املتهمون الثاين والثالـث والثـامن              باإلض ،املضبوطة

 ، وكذلك مت منعهم لنفس املدة من استجالب قوى عاملة أجنبيـة           ،واحلادي عشر ملدة سنة   
 سوف  ، ومبجرد أن ينفذ املتهمون العقوبة املفروضة عليهم       ،إضافة إىل إغالق تصريح عملهم    

 ، وقد ألزم مجيع املتهمني بدفع التكاليف املترتبة على القضية         .بديتم ترحيلهم من البالد إىل األ     
 وقد مت تربئة املتهمني     ،وأما بالنسبة للضحايا فقد منحوا خيار البقاء يف البالد إذا أرادوا ذلك           

 لذا فقد   ، فقد قررت احملكمة أن احلكم يف القضيتني ليس ضمن اختصاصاهتا          ،التاسع والعاشر 
  .كمة االبتدائيةاحمل متت أحالتهما إىل
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  القضيةملخص أحداث     
 فقد اقتنعت احملكمة بأن أحـداث القـضية         ،إىل أوراق القضية والتحقيقات   اً  استناد  -٦٤

 يف أن املتهمني املذكورين أعاله قاموا بارتكاب جرمية اجتار بالبشر عن قصد             ،ميكن تلخيصها 
من اجل مغادرة بلداهنم     وساعدوا بعضهم    ، وقد قام املتهمون بتحريض بعض الضحايا      ،ونية

 مت استخراجها عن طريـق      ،والقدوم إىل سلطنة عمان من خالل تأشريات االلتحاق بالعائلة        
 وكـذلك   ، وقاموا بإيوائهم  ، بعدها حصلوا على تأشريات إقامة هلم      ،شهادات زواج مزورة  

قاموا متعمدين بإخفاء الغرض من تسهيل سفرهم إىل دول خليجية أخرى من اجل ممارسـة               
دعارة حبجة عملهم يف مالهي ليلية يديرها أقارب املتهمني الثاين والثالث والرابع والثـامن              ال

 وقد حصل بعض املتـهمني      ، وقد مارس بعض الضحايا الدعارة مقابل املال       ،واحلادي عشر 
 وقد استمر الضحايا يف التنقل بني عدة دول خليجية حىت تـاريخ             ،على جزء من هذا العائد    

  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٦القبض عليهم يف 

  / حزيـران  ١٦ التـاريخ    -  والية صحم، منطقة الباطنة    : املوقع ،)٢(القضية      
   ٢٠٠٩ يونيه
 ،، قامت الضحية وهي امرأة أجنبية بإبالغ مركز شرطة صحم         يونيه/حزيران ١٩يف    -٦٥

 مكثت  ،رتهلمابأهنا فور وصوهلا مطار مسقط الدويل استقبلها املتهمان حيث قاما بنقلها إىل م            
نـسية   حيث جلبوا أشخاص مـن اجل      ،آخرمعهما ملدة يومني وبعدها قاما بأخذها إىل مرتل         

 بعـدها   ،الدشية من أجل ممارسة اجلنس معها مقابل مبالغ ماليـة         غالباكستانية واهلندية والبن  
 بعدها متكنت الضحية من اهلرب بـسرية        ،أخذوها إىل أماكن أخرى ملمارسة الدعارة معها      

 ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٩قامت الشرطة مبعاينة مسرح اجلرمية يف       . حيث أبلغت مركز الشرطة   
  . املبلغةادعاءووجدت يف املرتل أدلة حسب 

عترف املتهم األول بأنه قام هو واملتهمة الثانية زوجته باستقبال الـضحية يف             اوقد    -٦٦
م الكائن يف صحم حيـث   وأخذوها إىل مرتهل،٢٠٠٩مايو / أيار٢٩مطار مسقط الدويل يف     

  . أيامثالثةمكثت معهم ملدة 
عترف املتهم الثاين بأنه تواصل مع الضحية عندما كان يف باكستان واقتـرح             اوقد    -٦٧

 وقد اسـتقبلها املتـهم الثـاين        ،٢٠٠٩ يف   عليها أن حيصل هلا على تأشرية عمل يف عمان        
ا إىل مرتهلم يف صحار حيث       وبعدها أخذوه  ،وزوجته واملتهم األول يف مطار مسقط الدويل      

   . بعدها استأجروا هلا مرتل يف صحار بقصد ممارسة الدعارة،مكثت معهم ملدة يومني

  حلكما    
 وغرامة ماليـة    ،أدانت احملكمة املتهمني وحكمت عليهم بالسجن ملدة سبع سنوات          -٦٨

مت احملكمة  أما خبصوص التهمة الثانية فقد حك،ريال عماين يف التهمة األوىل ١ ٠٠٠قدرها 
  . سنوات حبيث تدمج العقوبات وتطبق العقوبة القصوى٣بسجنهما ملدة 
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   مواطنان عمانيان :والية قريات، املتهمون: ، املوقع٢٠٠٩ )٣(القضية     
 حيـث   ،قام املتهم األول باستخدام العنف وبدون قصد تسبب يف موت الـضحية             -٦٩

  .ت يف ماء البحر وماتت غرقاً وبعدما اصطدمت حبافة املركب سقط،دفعها يف املاء
 ، حيث استخدمه يف الـصيد     ،وقد قام املتهم الثاين متعمداً باستغالل ضعف الضحية         -٧٠

 وقد أرتكب املتهم األول جرمية عنـدما        ،وبسبب وضع الضحية مل يكن قادراً على الرفض       
تـهم   أما امل  . من قانون اجلزاء العماين    ٢٣٨تسبب بغري قصد يف موت شخص مبوجب املادة         

 ، من قانون مكافحة االجتار بالبشر     ٨,١٢الثاين فقد أرتكب جرمية اجتار بالبشر مبوجب املادة         
   .وال تزال القضية يف احملكمة املختصة

والية نزوى، املنطقة الداخلية، املتهمات ثالث      : ، املوقع  ٢٠٠٩ )٤(القضية      
جتار بالبـشر   نساء أجنبيات، لقد أدينت املتهمات الثالث بتهم ذات صلة باال         

  ) ممارسة الدعارة(

  ملخص األحداث    
تلقت وحدت حتريات مركز نزوى بالغاً من مصدر موثوق يفيد عن وجود ثالث               -٧١

نساء من اجلنسية األسيوية ميارسن الدعارة يف شقة بوالية نزوى مستأجرة من قبل شـركة               
أصدر اإلدعاء العام    ، وبعد التأكد من صحة املعلومات     ،متخصصة يف بيع األعشاب الطبيعية    

 وقبض على املتهمات الـثالث يف حالـة   ، وصل فريق التحقيق إىل املوقع     ،أمر بتفتيش الشقة  
 وقد قامت اجملموعة  ، وبعد التحقيق معهن تبني أهنن وقعن ضحية جملموعة جرمية منظمة          ،تلبس

النقل  وكذلك وفرت    ، اجلنسي االستغالل بالبشر ومجيع أشكال     اجتار جرمية   بارتكابعمداً  
 ومن خالل اإلكـراه والتهديـد       ،واملأوى للضحايا الثالث بطريقة مشروعة وغري مشروعة      

  .واخلداع مستغلني أوضاعهن الصعبة هبدف احلصول على املال

  احلكم    
 اجلنحة املنـصوص عليهـا يف       ارتكنبقضت حمكمة اجلنايات بأن املتهمات الثالث         -٧٢
ا أن القضية خارج اختصاصات احملكمة فقد أحالتها         ومب ، من قانون اجلزاء العماين    ٢٢٢ املادة

   .إىل احملكمة ذات الصلة

) ٢(والية ضنك، منطقة الظاهرة، عدد املتهمني       : ، املوقع ٢٠٠٩ )٥(القضية      
  أجانب من الذكور

 املتهمان على استخدام ونقل اجملين عليها بقصد االستغالل ملمارسة الدعارة يف            أقدم  -٧٣
مهال وبدون عذر مقبول جتديد إقامتهما املنتهية خالل املدة القانونية وظال           أ كما   .أماكن عامة 
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زاوال العمـل يف الـبالد دون أن يكونـا    ، و األمر املبني باألوراق   ،يف البالد بدون مسة إقامة    
  .حاصلني على ترخيص ساري املفعول من اجلهة املختصة

ج بداللـة   /٩ر بالبشر بنص املادة      جناية االجتا  اقترفا يكون املتهمان قد     ،وبناء عليه   -٧٤
 وجنحة اإلمهال يف جتديـد اإلقامـة مبوجـب          ،أ من قانون مكافحة االجتار بالبشر     /٢املادة  
 مـن   ١١٤ وجنحة العمل بدون ترخيص مبوجب املادة        ، من قانون إقامة األجانب    ٤٢ املادة

  .قانون العمل

  ملخص األحداث     
 وبعـد تتبـع   ،مرأة تصرخ بإحدى املركباتتلقى املركز املختص بالغاً عن وجود ا       -٧٥

 أفادت اجملين عليها بأهنا بعد هروهبا ، وجدت اجملين عليها حبوزة املتهمني،تلك املركبة وضبطها
 ،من كفيلها يف حمافظة مسقط التقت باملتهم األول الذي طلب منها العمل بأحـد املنـازل               

ول هبدف حتسني أوضاعها املاديـة       وبعدها أخذها املتهم األ    ،وعملت هناك ملدة ثالثة أشهر    
 والذي أخذها بدوره إىل     ، بعدها سلمها لشخص آخر    ،فأغلق عليها غرفة نوم ملدة مثانية أيام      

 وقد جلب هلا األخري عدد من الرجال ملمارسة الـدعارة  ،والية ضنك وسلمها لشخص آخر   
 أقـر   ،ا إىل مسقط   وبعدها حضر املتهم األول برفقة املتهم الثاين إلعادهت        ،مقابل نقدي زهيد  

   .املتهم األول والثاين باجلرم املنسوب إليهما

  احلكم    
 ملعاقبـة   )دائرة اجلنايـات  ( بعربي   االستئنافتقرر إحالة ملف الدعوى إىل حمكمة         -٧٦

املتهمني وفقاً للقيدين والوصفني الواردين بقرار اإلحالة وطردمها من البالد اسـتناداً لـنص              
   ه١٤٣١ ربيع األول    ٦ بتاريخ   االستئناف وقد حكمت حمكمة     ،زاء من قانون اجل   )٤٨( املادة

 برباءة املتهمني مما أسند إليهما مـن جرميـة االجتـار            ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢١املوافق  
  .  وإحالتهما إىل احملكمة االبتدائية فيما خيص التهمتني الثانية والثالثة،بالبشر

   تسعة : عدد املتهمني،ربميي حمافظة ال: املوقع،٢٠٠٩ )٦(القضية     

  التهمة    
 والتزوير  ، واحلض على الفجور   ، االجتار بالبشر وغسل األموال    :املتهمة األوىل  •

 وخمالفـة قـانون   ، وممارسة الدعارة، وإدارة حمل للدعارة   ،يف األوراق اخلاصة  
 ، االجتار بالبشر: الثالث ، االجتار بالبشر ورشوة موظف حكومي     : الثاين ،العمل
 االجتـار   : اخلـامس  ، العمل لدى غري الكفيل املرخص له باستخدامه       :الرابع
 التوسط يف رشوة موظـف      : السادس ، وخمالفة قانون إقامة األجانب    ،بالبشر

 قبـول   : والسابع ، والعمل لدى غري الكفيل املرخص له باستخدامه       ،حكومي
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ممارسة  : والتاسعة ، ممارسة الدعارة  : والثامنة ،الرشوة وإساءة استعمال الوظيفة   
  .الدعارة وخمالفة قانون العمل

  احلكم    
 وتغرميها عشرة آالف ريـال      ، األوىل بالسجن ملدة سبع سنوات     املتهمةمعاقبة   •

والغرامة  ها بالسجن ملدة ثالث سنوات     ومعاقبت ،عماين عن هتمة االجتار بالبشر    
 هـذه العقوبـة يف       على أن تدغم   ،مخسة آالف ريال عن هتمة غسل األموال      

القصوى هبا عن التهمة األوىل مع مصادرة األموال واملشغوالت الذهبية العقوبة 
 ومعاقبتها بالسجن ملدة ثالث سنوات عما اسند إليها من محلـها            ،املضبوطة

 ومعاقبتـها   ،املتهمتني الثانية والتاسعة على ممارسة الدعارة باحليلة والتهديـد        
 وبالـسجن   ، الدعارة بالسجن ملدة سنة واحدة عما أسند إليها بشأن ممارستها        

ملدة سنة واحدة وغرامة مائة ريال عماين عما أسند إليها بشأن اعتمادهـا يف              
معيشتها على متحصالت ممارسة الدعارة وعلى أن تدغم هذه العقوبـات يف            
العقوبة املقضي هبا يف التهمة ذات الوصف األشد وتنفيذ عقوبة اجلرميـة ذات             

لبالد وبرباءهتا مما أسند إليهـا مـن         وطردها من ا   ،الوصف األشد دون غريها   
  ؛واقعة التزوير يف جواز السفر ورشوة موظف حكومي

معاقبة املتهم الثاين بالسجن ملدة سنتني والغرامة ألف ريال عمـاين ومعاقبـة              •
  ؛املتهمة الثامنة بالسجن ملدة سنتني وطردمها من البالد

   . الثالث واخلامساملتهمنيبراءة  •

  الديشيغ عماين وبن-، املوقع والية صحار، متهمان ٢٠٠٩ )٧(القضية رقم     

  التهمة    
من قـانون االجتـار   ) ١ج بداللة املادة /٩(اقترفا جناية االجتار بالبشر املؤمثة باملادة    -٧٧

 من قانون إقامة األجانب     ٤٢( اجلنحتني املؤمثتني باملادتني     اقترفبالبشر كما أن املتهم األول      
   .) من قانون العمل١١٤و

  احلكم    
حكمت احملكمة بإدانة املتهم األول جبناية االجتار بالبشر وقضت بسجنه ملدة ثالث              -٧٨

 وقضت ، وإدانته باإلمهال بتجديد اإلقامة دون عذر مقبول،سنوات وتغرميه مخسة آالف ريال
 وقضت بسجنه مخسة عشر يوماً مـع        ،بالعمل دون ترخيص  أيضاً   كما أدانته    ،بسجنه شهراً 

 وقد حكمت احملكمة برباءة املتهم الثـاين        ، مع طرده من البالد    ،بات وتنفيذ األشد  دمغ العقو 
  .من التهمة املنسوبة لعدم كفاية الدليل
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  ١٦الرد على السؤال رقم     
نص قانون مكافحة االجتار بالبشر على الكثري من اآلليات ملنع االجتار باألشخاص،              -٧٩

جتار بالبشر، تضع خطة ملكافحة االجتار بالبـشر       وعلى األخص إنشاء جلنة وطنية ملكافحة اال      
 بالتنسيق مع اجلهات املعنية، وإعداد قاعد بيانات لالستفادة منها يف مكافحة االجتار بالبشر،            

عالوة على مساعدة ضحايا االجتار بالبشر على االندماج السريع يف اجملتمع، كمـا كفـل               
 من حيث وضـع اجملـين       ،بالبشر معاملة الئقة  القانون معاملة اجملين عليهن يف جرائم االجتار        

دور الرعاية املناسبة اليت مت إنشاؤها لغرض إقامتهن يف تلك الدور املخصصة هلـذا               عليهن يف 
 عالوة على توفري العالج النفسي والطيب، وتـوفري         ،)دار إيواء ضحايا االجتار بالبشر    ( الغرض

إتاحة الفرصة هلـن    و كفلها القانون هلن،     وتعريفهن جبميع احلقوق اليت    احلماية الالزمة هلن،  
  .لبيان وضعهن القانوين واجلسدي والنفسي واالجتماعي

  ١٧ الرد على السؤال رقم    
االجتـار   نص قانون مكافحة االجتار بالبشر على اختصاص اللجنة الوطنية ملكافحة           -٨٠

 وإعداد قاعد بيانات    بالبشر، بوضع خطة ملكافحة االجتار بالبشر بالتنسيق مع اجلهات املعنية،         
لالستفادة منها يف مكافحة االجتار بالبشر، ولقد قامت هذه اللجنة يف ضوء ذلك بوضع خطة          

  .وطنية لالجتار بالبشر، تعمل اللجنة بالتنسيق مع اجلهات املعنية على متابعة تنفيذها

  ١٨ الرد على السؤال رقم    
 واليت هي   ، الشريعة اإلسالمية السمحاء   جتدر اإلشارة مبدئياً إىل أن البغاء أمر حرمته         -٨١

  . وبالتايل أوجبت العقوبة ملرتكبيه،أساس التشريع العماين
   :فقد نص قانون اجلزاء العماين على هذه العقوبات التالية  -٨٢

يعاقب بالسجن من ثالث سنوات إىل مخسة كـل مـن محـل              :٢٢٠ املادة •
ـ    شخصاً على ارتكاب الفجور أو الدعارة      راه أو التهديـد أو     عن طريق اإلك

املعتدى عليه دون الثامنـة      ذا كان إ وال تقل العقوبة عن مخس سنوات        ،احليلة
 ؛عشر من عمره

ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات وبغرامة مـن    بالسجن منيعاقب: ٢٢١ املادة •
معيشته أو بعضها على ما يكسبه  عشرين رياالً إىل مائة، كل من كان يعتمد يف

 ؛بتأثري سيطرته عليه جور أو الدعارة حتت محايته، أوالغري من ممارسة الف

املادة السابقة كل مـن      يعاقب بنفس العقوبة املنصوص عليها يف     : ٢٢٢ املادة •
  ؛عاون يف إنشائه أو إدارته  أو،أدار حمالً للفجور والدعارة

 يعاقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل سنتني كل من مارس:  مكررا٢٢٢ً املادة •

  .فجور نظري أجر وبغري متييزالدعارة أو ال
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علماً بأن النساء اللوايت ميارسن البغاء من املمكن اعتبارهن جمين عليهن إذا كن ضحايا االجتار               
  .بالبشر يف ضوء ما يقرره قانون مكافحة االجتار بالبشر من أحكام

  املشاركة السياسية    

  ١٩الرد على السؤال رقم     
 وإمنـا مت تقيـيم جتربـة      ،الذي أشري إليه يف التقرير    مل يتم إجراء دراسة على النحو         -٨٣

مشاركة املرأة يف جملس الشورى عن طريق دراسة استهدفت املترشحات جمللـس الـشورى              
 حيث استعرضت نتائج هذا التقييم ضمن حماور ندوة املرأة          .هبدف الوصول إىل نفس النتائج    

ضرة صاحب اجلاللة الـسلطان      اليت ذكرت سابقاً واليت أتت بتوجيه سامي من ح         ،العمانية
  . حفظه اهللا ورعاه-قابوس بن سعيد املعظم 

وقد جاءت نتائج هذه الدراسة مبينة العوامل األكثر تأثرياً على مشاركة املـرأة يف                -٨٤
   :العملية االنتخابية على النحو التايل

  ؛البعد اإلعالمي/املرتبة األوىل •
  ؛مرشحةالبعد الذايت والتفاعلي لل/املرتبة الثانية •
  ؛البعد القانوين والتنظيمي/املرتبة الثالثة •
  .البعد الثقايف واالجتماعي والقيمي/املرتبة الرابعة •

   :وعليه تضمنت توصيات ندوة املرأة العمانية يف هذا اجلانب التوصيات التالية  -٨٥
وضع وتنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات ومهارات املرأة العمانيـة يف جمـال              •

 احلمالت االنتخابية وتعزيز الثقة بالنفس لديها ولدى        وإدارةنتخابية  العملية اال 
  .أسرهتا بدورها امللموس يف اجملتمع كوهنا شريك أساسي يف التنمية الشاملة

 والعمـل   ،ولقد مت يف هذا الشأن إقرار املوضوعات اليت سيشملها الربنامج التدرييب            -٨٦
   .لتنفيذ الربنامج خالل هذا الشهر جارٍ

يل مجعيات املرأة العمانية املتوزعة يف شىت واليات ومناطق السلطنة لتكون           تأه •
  .االنتخابيةمقاراً للحمالت 

 والعمل  ،ولقد مت حصر احتياجات اجلمعيات لتكون مؤهلة الستقبال هذه احلمالت           -٨٧
  .جاري الستكمال باقي اإلجراءات

 فقد ورد يف التقرير بأن      ،ايلأما من حيث النسبة املئوية للنساء يف جملس الشورى احل           -٨٨
تشرين  واالنتخابات القادمة ستجرى يف      .نتائج االنتخابات األخرية مل حتظ املرأة فيها بالفوز       

   .املقبل من هذا العامأكتوبر /األول
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 ، والدبلوماسيات فإن النسبة ما زالت كمـا هـي         ،وفيما خيص وظائف السفريات     -٨٩
  . حالة أن رأت الدولة ذلك يف مسار تطوير مكانة املرأةيوجد ما حيول لرفع هذه النسبة يف وال
ن أ فقد أورد التقرير ب    ،أما فيما يتعلق بأسباب عدم وجود املرأة يف السلطة القضائية           -٩٠

 وعدم وجودها  ،قانون السلطة القضائية مل مييز بني الذكر واألنثى يف حق ممارسة مهنة القضاء            
 خاصة وأن الواقع الفعلي للمـرأة العمانيـة يعكـس           ،يف هذه املهنة ما هي إال مسألة وقت       

 والتحقيقات واملرافعـة    ،دعاء العام التواجدها يف مهنة تؤدي الغرض املقارب بوجودها يف ا        
   .ويف قضايا األحداث

  اجلنسية    

  ٢٠الرد على السؤال رقم     
ح  من االتفاقية واليت تنص علـى مـن  ٩ من املادة ٢حتفظ السلطنة على نص الفقرة        -٩١

 فيه الكـثري مـن   ،الدول األطراف املرأة حقاً مساوياً حلق الرجل فيما يتعلق جبنسية أطفاهلما          
الوجاهة إذا ما نظر إىل أن مسألة منح اجلنسية لألبناء تعترب وسيلة لتحقيق غاية هي احليلولـة             

مبوجب دون اعتبار األبناء عدميي اجلنسية، وملا كانت السلطنة طرفاً يف اتفاقية حقوق الطفل              
 واليت تكفل لكل طفل احلق يف اكتساب جنسية عند          ٥٤/٩٦أحكام املرسوم السلطاين رقم     

  .والدته فإن يف قانون اجلنسية ما يكفي للوفاء هبذا االلتزام
اجلنسية هي عالقة والء بني الدولـة والفـرد          كما جتدر اإلشارة هنا إىل أن عالقة        -٩٢

بناء ينسبون شرعاً آلبائهم فإن كان والء اآلباء لدولة          فلما كان األ   ،والوالء بطبيعته ال يتجزأ   
تعد اجلنسية من األمـور      أجنبية هم من رعاياها فإن والء األبناء سيكون حتماً كذلك، لذا          

علماً بأن املولود ألم عمانية يكتسب جنسية أمه يف حالة والدته            ؛ذات الصلة باألمن الوطين   
  .ألب جمهول أو فاقد اجلنسية

 فقد أقرت عـدة  ،راً من السلطنة العتبارات إنسانية واجتماعية هلؤالء األطفال  وتقدي  -٩٣
تدابري تشريعية وإجرائية قدمت من خالهلا تسهيالت وخدمات ألبناء العمانيات من أزواجهن         

  :األجانب نذكرها على النحو التايل
رس  فال توجد أمامهم صعوبات لاللتحاق باملدا،فيما خيص التعليم احلكومي    )أ(  
  ؛ وكذالك مبؤسسات التعليم العايل شأهنم يف ذلك شأن أبناء العمانيني،احلكومية
 فقد مت إقرار العالج اجملـاين يف كافـة املستـشفيات            ،فيما يتعلق بالصحة    )ب(  

  ؛ حيث يتم معاملتهم معاملة أبناء العمانيني،احلكومية يف السلطنة بالنسبة هلم
صول أبناء العمانيـات مـن أزواجهـن         فقد مت تسهيل ح    ،بالنسبة للعمل   )ج(  

حيـث تـتم    ،األجانب على عمل داخل السلطنة بالقطاع اخلاص يف حالة رغبته بالعمل فيه      
  ؛معاملتهم معاملة أبناء العمانيني وفق ضوابط معينة
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أما فيما يتعلق باإلقامة والسكن هلؤالء األبناء فيتم معاملتهم معاملة خاصة             )د(  
  .نة برفقة والدهتم العمانيةمتكنهم من العيش بالسلط

 ٢١الرد على السؤال رقم     

ن هنـاك   إ بـل    ، معايري خاصة للحصول على اجلنسية العمانية      يف السلطنة ال يوجد     -٩٤
 وإجراءات واضحة مت النص عليها يف قانون تنظيم اجلنـسية العمانيـة             ،اشتراطات وضوابط 

 على شـروط التجـنس      ٢ملادة  وفق ما نصت عليه ا     ٣/٨٣الصادر باملرسوم السلطاين رقم     
  .باجلنسية العمانية شأهنا يف ذلك شأن سائر الدول عندما تنظم مسألة منح جنسيتها

وال تتوفر يف الوقت احلايل اإلحصائيات املفصلة املطلوبة حول الرعايا األجانب الذين    -٩٥
  .مت جتنيسهم يف السلطنة

  التعليم    

  ٢٢الرد على السؤال رقم     
الستراتيجي لوزارة التربية والتعليم يركز على الثوابت األساسية والـيت          إن اهلدف ا    -٩٦

وذلك من خـالل    اً  وذكوراً  إناثاً  وكباراً  تتمثل يف إتاحة فرص التعلم جلميع العمانيني صغار       
النظم التعليمية املختلفة واليت تكسب الفرد خربات تربوية تؤهله للقيام بـاألدوار املناسـبة              

الفرد املتعلم يف إحداث التغري احلضاري الالزم إلقامة اجملتمـع العمـاين   لقدراته حبيث يسهم   
ونتيجة للجهود يف جمال حماربة األمية فقد اخنفضت نسبة األمية خالل سبع سنوات              احلديث

   .٢٠١٠حسب التعداد اإلحصائي للعام )  يف املائة١٢,٢(إىل ) يف املائة ٢١,٩(من 
دت إىل انتشار مراكز حمو األمية يف مجيع املناطق         كما توجد عدة برامج ومشاريع أ       -٩٧

ارتفع  عدد الدارسني  وإمجايل امللتحقني يف برامج حمو األمية من اإلناث       يف نسبة اً  مما أثر إجياب  
 أي إن الفرص املتاحـة      ،٢٠٠٩  يف عام   يف املائة  ٩٥,٦ إىل   ١٩٧٣ يف عام     يف املائة  ٢٤من  

احلرية للجنسني دون حتديـد نـسبة ألي جـنس،          لاللتحاق بربامج حمو األمية تتحقق فيها       
 كما أوضحت ،خيضع ذلك للرغبة واالهتمام وهكذا كان إقبال النساء أعلى من الذكور وإمنا

  .السابق اإلشارة إليها ذلك نسبة التحاق الدارسات
ومن الربامج اليت نفذهتا السلطنة يف هذا اخلصوص برنامج االستعانة خبرجيي دبلـوم               -٩٨

بالعديد مـن    تأهيل املعلمات القائمات بالتدريس يف فصول حمو األمية        حيث مت  لعامالتعليم ا 
يف  الربامج ومنها برنامج تنمية املهارات األكادميية وبرنامج احلقيبة التعليمية واليت تـساعدهن           

 إحدى الطـرق    وهوالقيام مبهامهن التدريسية يف فصول حمو األمية، وبرنامج القرى املتعلمة           
للتغلـب علـى األميـة يف بعـديها األجبـدي        اليت انتهجتها وزارة التربية والتعليم   املبتكرة

حمدود مـن    يف وقت   وتضطلع فيه املرأة بدور حموري يف القضاء على حمو األمية          ،واحلضاري
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والقيام بعملية التدريس بل وتشجيع أخواهتن مـن   من هذه القرى   خالل اإلشراف على كثري   
ويقوم هذا املشروع    .ط هبذا الربنامج شأهنن يف ذلك شأن الذكور       ساكنات القرى يف االخنرا   

من منطلق قناعة راسخة بأمهية القضاء علـى         ،على تضافر جهود اجملتمع احمللي بكل شرائحه      
،  ويف إطار تعاوين تطوعي ذايت جبميع أشكاله املادية والعينيـة واملعنويـة            ،األمية يف جمتمعهم  

  .تعلميؤدي إىل إجياد اجملتمع امل مما
إىل  يهـدف  كذلك مشروع حمو أمية األميني العاملني بوزارة التربية والتعليم والذي           -٩٩

ومساعدة األمـيني    القضاء على األمية يف الوزارة واإلسهام يف خفض نسبة األمية بالسلطنة          
على حتقيق طموحاهتم وتطلعاهتم يف رفع مستواهم الوظيفي، ويستهدف هذا الربنامج األميني            

كما يشارك يف تنفيذه اجلنـسني      /واًء أكانوا من الذكور أو اإلناث     عاملني يف الوزارة س   من ال 
الوظيفي منـها    يف دعم مستواهن   عدة برامج داعمة للدارسات تساعدهن    أيضاً  وهناك  . معاً

  .سلسلة أدلة تنمية املهارات احلياتية للراشدينوسلسلة اقرأ للراشدين 

  العمالة    

  ٢٣الرد على السؤال رقم     
يأيت تطبيق عقوبة خمالفة أي قانون بالسلطنة من قبل اجلهات املختصة وفقاً ملا يـرد                 -١٠٠

 وعليه ويف حالة تعرض املرأة إىل قرار تعسفي بفصلها من العمل بـسبب              ،إليها من بالغات  
  . إىل القضاء لإلبالغ عن ذلكأإجازة األمومة ميكنها أن تلج

 وساعات الرضاعة فقد أقر جملـس الـوزراء         ،ألمومةأما فيما يتعلق بتمديد إجازة ا       -١٠١
باملوافقة على منح املرأة العاملة يف وحدات اجلهاز اإلداري          ١٤/٢٠١٠املوقر يف جلسته رقم     

الذي يعد الشريعة العامة املنظمة لعالقة املوظف جبهة        وللدولة اخلاضعة لقانون اخلدمة املدنية      
كما أقـر    رة ما قبل وبعد الوالدة مدهتا ستون يوماً،       اإلدارة على منح املرأة إجازة لتغطية فت      

اجمللس املوقر ساعتني يومياً للرضاعة وملدة أربعة أشهر بعد انتهاء إجازة الوضع على أن تطبق               
جيري حاليـاً   واألنظمة احلكومية اخلاصة،    وعلى املوظفات اخلاضعات لقانون اخلدمة املدنية       

  .لقواننياختاذ اإلجراءات الالزمة لتعديل تلك ا

  ٢٤الرد على السؤال رقم     
 ٧/٧٤التحرش اجلنسي جمرم يف قانون اجلزاء العماين الصادر باملرسوم السلطاين رقم              -١٠٢

وقد متت اإلشارة إىل بعض من هذه املـواد ضـمن            .سواًء وقع يف مكان العمل أو خارجه      
  .التقرير
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  الصحة    

  ٢٥الرد على السؤال رقم     
ح الصحي لدول جملس التعاون اخلليجي يف سـلطنة ُعمـان يف            أشارات نتائج املس    -١٠٣
ممن سبق هلن الزواج، والالئـي سـبق هلـن          )  سنة ٤٩-١٥(، أن نسبة النساء     ٢٠٠٨ عام

يف  ٤١,٤ منهن    يف املائة  ٥٣,٨استخدام وسيلة واحدة أو أكثر من وسائل منع احلمل؛ هي           
 .كن قد استخدمن وسائل حديثةاملائة 

والالئي يستخدمن )  سنة٤٩-١٥( النساء املتزوجات وغري احلوامل  كما بلغت نسبة    -١٠٤
وسـائل    يـستخدمن  يف املائة ١٧,٧منهن   ، يف املائة  ٢٤,٤موانع احلمل وقت إجراء املسح      

 يستخدمن وسائل أو طرق تقليدية ملنـع أو تـأخري            يف املائة  ١٠,٥يف حني    مباعدة حديثة، 
 . احلمل

 أو شفهية من زوجها النتفاعها باخلدمات       ةو موافقة كتابي  ال حتتاج املرأة إىل ختويل أ       -١٠٥
الصحية بشكل عام مبا يف ذلك خدمات الصحة اإلجنابية، فعلى الرغم من تشجيع احلوار بني               
الزوجني حول خمتلف احتياجات األسرة من خدمات الصحة اإلجنابية، إال أنه ال يـستوجب              

الـصحة اإلجنابيـة؛     تفاع بأي من خدمات   تقدمي ما يدل على موافقة زوجها عند طلبها االن        
حيث يتم إصدار بطاقة املباعدة بني الوالدات يف الزيارة األوىل وتقدمي وسائل تنظيم األسـرة        

كلما مسحـت   اً  للمرأة الراغبة يف ذلك، مع تشجيع العيادات على استقبال الزوجني مع          اً  جمان
 .الظروف بذلك

وميكن   إجراء العمليات اجلراحية بشكل عام،كما أن موافقة الزوج غري ضرورية قبل  -١٠٦
االكتفاء مبوافقة املرأة الكتابية فيما عدا فيما خيتص بعمليات ربط األنابيـب أو استئـصال               

 .الرحم

كما مت اإلشارة يف التقرير بأن اإلجهاض غري مشروع إال يف احلاالت اليت يكون فيها   -١٠٧
 أسبوع من احلمـل،     ١٧أن ال يكون قد جتاوز      على حياة األم أو اجلنني، على       اً  احلمل خطر 

ويف حالة حصول عمليات إجهاض غري قانونية، فان املؤسسات الصحية احلكوميـة ملزمـة            
بتقدمي اخلدمات الصحية اليت تتطلبها احلالة وال تتوفر أي إحصائيات أو دراسـات حـول               

 . ارجهاداخل السلطنة أو خ عمليات اإلجهاض غري السليمة وعن ما إذا كانت تتم

يف  ) سـنة  ٤٩-١٥(سيدة   ١ ٠٠٠ لكل   ٢٠,٨ولقد اخنفض معدل اإلجهاض من        -١٠٨
أما عن حاالت   . ٢٠٠٩يف عام   )  سنة ٤٩-١٥(سيدة   ١ ٠٠٠ لكل   ٩,٣ إىل   ١٩٩٠ عام

اإلجهاض املسجلة ضمن إحصائيات وزارة الصحة واملؤسسات الصحية األخـرى فتـأيت            
حم أو إجهاض تلقائي أو احلمل خارج الرحم        حاالت اإلجهاض نتيجة وفاة اجلنني داخل الر      

  . يف مقدمة األسباب الرئيسية لإلجهاض
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  ٢٦الرد على السؤال رقم     
إن االنتفاع باخلدمات الصحية ومنها خدمات الصحة النفسية واليت تشمل العـالج              ١٠٩

ون السلوكي واالستشارات النفسية والعالج التأهيلي وغريها حق لكل املواطنني بالتساوي بد          
  . متييز بني ذكر أو أنثى

ويتم تقدمي هذه اخلدمات من خالل العيـادات اخلارجيـة للـصحة النفـسية يف                 -١١٠
، وتتواجـد معظـم هـذه       ٢٠١٠ عيادة بنهاية    ٢٦املستشفيات املرجعية واليت بلغ عددها      

لدعم وتعزيز خدمات الرعايـة     اً  العيادات يف املدن والواليات الكربى، وجاري العمل حالي       
 ٢٠٠٩ بنهاية عام    ١٧٢ صحية النفسية يف مؤسسات الرعاية الصحية األولية البالغ عددها        ال

واملوزعة يف مجيع أحناء البالد لتكون قريبة من أماكن التجمعات السكانية، ولضمان سـهولة       
كما حتتوي بعض املستـشفيات املرجعيـة يف        . حصول غالبية املواطنني على هذه اخلدمات     

 األسرة خمصص لتنومي املرضى الذين يعانون من اضـطرابات نفـسية            املناطق على عدد من   
  . سرير يف مستشفى السلطان قابوس يف صالله١٢وعقلية، منها على سبيل املثال 

أما الرعاية الصحية من املستوى التخصصي الثالث واليت تشمل خدمات العالج والتأهيل              -١١١
اً  سـرير  ٨١ فسية يف العاصمة مسقط وهو يضم     فيتم تقدميها يف مستشفى ابن سيناء لألمراض الن       

يعترب هذا العدد غـري     ويف مستشفى جامعة السلطان قابوس،      اً  سرير ٢٤  باإلضافة إىل  اً،حالي
سـرير   ٢٤٥ بسعةكاف الحتياجات البالد، هلذا جاري العمل على إنشاء مستشفى جديد           

، ممـا سيـسهم يف   ٢٠١١عام يضاهي أرقى املستويات العاملية، ومن املؤمل أن يتم افتتاحه يف  
  .السلطنة تقدمي الرعاية النفسية وخدمات التأهيل ذات املستوى الراقي جلميع املرضى يف

 بلغت عدد حاالت اإلنـاث اجلديـدة        ٢٠٠٩حسب بيانات وزارة الصحة لعام      و  -١١٢
ت من إمجايل احلاال  يف املائة٤٧حالة مبا يعادل  ٣ ٨٥٤املسجلة يف عيادات األمراض النفسية 
 من إمجايل الزيارات لعيـادات األمـراض         يف املائة  ٥٠اجلديدة، كما بلغت زيارات اإلناث      

بلغت مراضة املترددات اإلناث على العيادات اخلارجية بسبب االضطرابات العقلية          والنفسية،  
مـن   ١٠ ٠٠٠ لكـل    ٥١    بمن السكان اإلناث، مقارنة      ١٠ ٠٠٠ لكل   ٩١والسلوكية  

 اضطرابات املزاج والقلق النفسي وفصام الشخـصية واضـطرابات          السكان الذكور، وتأيت  
لدى اً  فصامية النمط واالضطرابات التومهية يف مقدمة األمراض النفسية والعقلية األكثر شيوع          

 . املترددات اإلناث على عيادات األمراض النفسية

ة، شكلت   حال ٨٦٨ويف نفس العام بلغ عدد املنومني يف مستشفى األمراض النفسية             -١١٣
، وبلغ إمجايل مراضة اإلناث املنومات بسبب االضـطرابات          يف املائة  ٢٩,٢اإلناث ما نسبته    

 ٥من السكان اإلناث، يف حني بلغت مراضة الـذكور   ١٠ ٠٠٠ لكل  ٤العقلية والسلوكية   
املستشفيات  ويعزى وجود اختالف يف نسبة التنومي يف      . من السكان الذكور   ١٠ ٠٠٠لكل  

لذكور إىل أسباب عديدة منها كون النساء أقل عرضة لبعض احلاالت النفـسية     بني النساء وا  
الشديدة مثل اضطرابات الشخصية واإلدمان على الكحول والعقاقري واالضطرابات السلوكية          
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اليت حتتاج إىل تنومي، كذلك فان عدد كبري من حاالت القلق واالكتئاب اليت تصيب النـساء            
  . للمستشفيات احلاجة للتنومي يفيف الغالب ميكن عالجها دون 

  الفئات النسائية احملرومة    

  ٢٧ الرد على السؤال رقم    
، ٦٣/٢٠٠٨صدر قانون رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة باملرسوم السلطاين رقـم             -١١٤

وقد كفل هذا القانون رعاية األشخاص املعاقني سواًء كانوا ذكوراً أم إناثاً، حيـث يتمتـع                
بالرعاية الصحية الوقائية والعالجية، مبا يف ذلك توفري األجهزة التعويـضية           املعاق يف السلطنة    

التأهيلية اليت تعني املعاق على احلركة، كما ألزم القانون على الدولة توفري التعلـيم لـذوي            و
النفسية، وتوطئة لتوقري فـرص العمـال       وقدراهتم احلسية واجلسدية     اإلعاقة مبا يتناسب مع   

إناث، ناط القانون بوزارة التنمية االجتماعيـة بالتنـسيق مـع           وذكوراً  لألشخاص املعاقني   
اجلهات املعنية توفري التأهيل املهين املناسب، على أن تلتزم بعد ذلـك اجلهـات احلكوميـة                

فرص عمـل للمعـاقني      بتوفري عامالً فأكثر،  أصحاب األعمال الذين يستخدمون مخسني    و
  .الباحثني عن عمل

ا سلف ألزم القانون على اجلهات املعنية وجوب أن تكون األمـاكن            اإلضافة إىل م  ب  -١١٥
املباين مبواصفات حمددة تسهل استفادة املعاقني منها، كما حتم على اجلهات           والطرق  والعامة  

  .الرياضية بضرورة مشاركة املعاقني فيهاوالقائمة على تنظيم األنشطة االجتماعية والثقافية 

  ٢٨الرد على السؤال رقم     
 مبوجب قرار وزير القوى العاملة      موالتزاماهتاملستخدمني يف املنازل    مت تنظيم حقوق      -١١٦
قد نظم هذه   وبشأن قواعد وشروط العمل اخلاصة باملستخدمني باملنازل،         ١٨٩/٢٠٠٤رقم  

كما جـاء يف    . القرار حقوق والتزامات املستخدمني يف املنازل مبا يكفل إجياد توازن بينهما          
بإصدار الالئحة التنظيمية ملزاولة نشاط      ١/٢٠١١ار وزير القوى العاملة رقم      نفس اإلطار قر  

جـدير   و ،استقدام القوى العاملة غري العمانية، مبا يكفل حقوق العمال املستقدمني من اخلارج           
هة القائمة على تطبيق القرارين املشار إليهما تعكف من حني آلخر           اجلبالذكر يف هذا الصدد أن      

  .قصور  ما قد يشوهبما منةهما من مشاكل توطئة ملعاجلقيف ضوء ما يفرزه تطبيعلى دراستهما 

  املساواة أمام القانون ويف الشؤون املدنية    

  ٢٩الرد على السؤال رقم     
 واليت تنص علـى أن متـنح الـدول          ١٥ من املادة    ٤حتفظت السلطنة على الفقرة       -١١٧

بالقانون املتصل حبركة األشخاص وحريـة      األطراف الرجل واملرأة نفس احلقوق فيما يتعلق        
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اختيار حمل سكناهم وإقامتهم، وذلك لتعارض هذا االلتزام مع أحكـام قـانون األحـوال               
 والذي جعل الزوجة تلتزم بالسكن مـع        ٣٢/٩٧الشخصية الصادر باملرسوم السلطاين رقم      

 الزواج خـالف    زوجها يف املسكن الذي أعده وتنتقل منه بانتقاله، إال إذا اشترطت يف عقد            
ذلك أو كان الزوج يقصد من االنتقال اإلضرار بزوجته، اجلدير بالذكر أن الـسلطنة قـد                

 مبا جييز مـنح املـرأة       ١١/٢٠١٠عدلت قانون جواز السفر العماين باملرسوم السلطاين رقم         
جواز سفر عماين دون احلصول على موافقة ويل أمرها، مما يعطيها مساحة أكرب يف االنتقال               

 إذن، كما أن السلطنة قد تعهدت طوعاً لدى تقدميها لتقريرها بشأن حقوق اإلنـسان               دون
بالعمل على مراجعة التحفظات اليت أبدهتا على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد              
املرأة، ومن املؤمل تقييد هذا التحفظ أو إلغائه، علماً بأنه ليس فيه ما ميثل مساساً حبق املـرأة                

  .والتنقل تيار املوطنيف اخ

  املساواة يف الزواج وقانون األسرة     

  ٣٠الرد على السؤال رقم     
 هو  ٣٢/٩٧من املعلوم أن قانون األحوال الشخصية الصادر باملرسوم السلطاين رقم             -١١٨

إقامة وغري ذلك، وهذا القانون     والقانون املنظم ملسائل األحوال الشخصية من زواج وطالق         
من الشريعة اإلسالمية الغراء اليت جعلها النظام األساسي للدولـة املـصدر            يستمد أحكامه   

إمتام الثامنة عشر من    واألساسي للتشريع، علماً بأن هذا القانون قد جعل أهلية الزواج بالعقل            
العمر، ومن مث فال ينعقد زواج من مل يبلغ الثامنة عشر إال بإذن من القاضي وبعد التحقـق                  

 وذلك حفاظاً على حقوق النساء القصر، أمـا فيمـا يتـصل     ،يف الزواج توافر املصلحة    من
بالزواج القسري، فإنه ال يوجد يف قانون األحوال الشخصية ما يسمى بالزواج القـسري،              
 باعتبار أن اإلجياب والقبول مها ركنيني من أركان الزواج ال ينعقد إال هبما، فال بد من الرضاء                

  التام بالزواج
ن القانون قد كفل حريـة املـرأة يف         إا سبق ميكن القول وبكل شفافية       ويف ضوء م    -١١٩

عدم عقد الزواج إال برضائها التام، وأن يكون عقد الزواج موثق بـشكل             واختيار الزوج،   
 .رمسي لدى اجلهات املختصة يف السلطنة

        


